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PURE, EFFECTIVE, SUSTAINABLE
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• Spójnych produktach o wysokiej jakości, które spełniają wymagania klienta.
• Szybkiej realizacji i elastycznych opcjach dostawy.
• Wieloletnich relacjach z naszymi klientami.

Oferujemy szeroką gamę produktów na bazie węgla kamiennego, drzewnego i kokosowego, które 
odpowiadają niemal każdej specyfikacji klienta. Mamy ogromne doświadczenie i możliwości, przy zastosowaniach węgla na bazie orzecha 
kokosowego, pozyskiwanego z fabryk naszej dominującej spółki na Sri Lance, Tajlandii i Indonezji.

Z naszego zakładu w Wielkiej Brytanii, wysyłamy dostawy na całą Europę i poza nią. Szeroka gama produktów jest dostępna do 
wysyłki następnego dnia po zamówieniu. Utrzymujemy również strategiczne zapasy dla kluczowych klientów. Wysyłamy także produkty 
bezpośrednio z fabryk Haycarb do europejskich portów lub do siedziby klienta, kiedy jest to wymagane. Wszystkie nasze produkty są w 
pełni identyfikowalne poprzez numery partii, a każda z nich jest indywidualnie testowana. 

W Eurocarb mamy możliwości przeprowadzenia wszystkich standardowych testów węgla aktywowanego i posiadamy również własne 
gazowe centrum testowe do oceny węgli oczyszczających powietrze. Współpracujemy z naszymi klientami w celu udoskonalenia oferty 
dla ich zastosowań. Współpracujemy również z zespołem ds. rozwoju produktów w Haycarb, w przypadkach, w których wymagane są 
dodatkowe możliwości. Nasz zakład w Bristolu powiększył się znacznie od czasu jego otwarcia w 1986 roku i teraz znajduje się w nim 
laboratorium, magazyn oraz specjalistyczny sprzęt do impregnacji, a także inne elementy dające możliwość przetwarzania. W 1993 roku 
uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001, a nasza rejestracja w BSI została zaktualizowana do najnowszej edycji 2008 w 2009 roku.

Produkty i zastosowania.

Oferujemy pełną gamę węgla aktywowanego na bazie węgla kamiennego, drzewnego i kokosowego z możliwością produkcji:
• Granulatu o dokładnie określonej wielkości w pełnym spektrum zastosowań. 
• Proszków w szerokim zakresie średnic cząstek od 200 μm do mniej niż 10 μm.
• Czyste, spójne pelety w rozmiarach od mniej niż 2 mm do 5 mm lub więcej.
• Węgle płukane, w tym produkty o bardzo wysokiej czystości.
• Węgle impregnowane w szerokim zakresie specyfikacji.
   

uzyskania energii elektrycznej, która zasila całą Sri Lankę. Duże oszczędności w emisji gazów cieplarnianych zyskały uznanie poprzez 
nadanie Krajowej Nagrody Naukowej i Technologicznej w Sri Lance a zarejestrowany program generuje zbywalne kredyty węglowe 
zgodne z systemem UNFCCC (Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu). Obecnie ta fabryka zaspokaja 
około 25% naszego zapotrzebowania na węgiel drzewny w Sri Lance.

Przyszłe plany
Dalsza ekspansja trwa; nowy zakład produkcyjny Shizuka w Tajlandii został nabyty w 2012 r., a pozostałe projekty pozwalają nam 
dopasować stale rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkty węglowe na całym świecie. Oferujemy naprawdę bezpieczny i 
zrównoważony łańcuch dostaw, który jest otwarty i przejrzysty dla naszych klientów.

Certyfikaty posiadane przez Haycarb obejmują:

• Certyfikat ISO9001: 2008 (wszystkie fabryki)
• ISO 14001: 2004 (fabryki w Sri Lance)
• Certyfikat koszerności (fabryki w Sri Lance)
• Certyfikat Halal (fabryka w Indonezji)
• Certyfikat NSF (węgiel do uzdatniania wody)

Ponadto nasze węgle impregnowane srebrem są objęte rejestracją EPA (Agencji Ochrony Środowiska).

, Europejska spółka zależna firmy Haycarb plc, 
jest jednym z wiodących specjalistycznych dostawców 
węgla aktywowanego na rynku europejskim.
Skupiamy się na:

Rozbudowa
Ekspansja do Tajlandii nastąpiła w 1993 roku wraz z dodaniem zakładu produkcyjnego Carbokarn, a kolejna 
fabryka w Indonezji została dodana w 2005 roku. Druga fabryka na Sri Lance została dodana wraz z nabyciem 
zakładu Badalgama w 1996 roku. Od tego czasu, możliwości produkcyjne oraz systemy we wszystkich 
fabrykach zostały znacznie usprawnione, łańcuch dostaw surowca opracowany w celu objęcia całego regionu.

Recogen – fabryka węgla drzewnego
Haycarb posiada unikalną technologię do produkcji surowca węgla drzewnego poprzez projekt Recogen. Jest 
to nowoczesny zakład przemysłowy węgla aktywowanego w Sri Lance, a proces jego produkcji zapewnia, że   
lotne gazy organiczne nie są uwalniane do atmosfery. Gazy te są natomiast zbierane i spalane w celu 

Hayleys
Hayleys pierwotnie rozpoczęła swoją działalność w portowym mieście Galle na południu Sri Lanki w 1878 roku. Stało się spółką 
publiczną w 1954 roku i jest obecnie jednym z największych i najbardziej znanych koncernów w Sri Lance, z operacjami obejmującymi 
cały świat. Bogate portfolio związane z transportem, rolnictwem, produkcją włókien, gumy, węgla aktywowanego, środków chemicznych, 
upraw, produktów konsumenckich, hotelami i kurortami, wytwarzaniem energii, razem powodują, że Hayleys plc jest odpowiedzialny za 
ponad 2% przychodów z eksportu na Sri Lance. Z niezrównaną reputacją w społeczności korporacyjnej Sri Lanki, firma zdobyła 4 razy w 
ciągu ostatniej dekady tytuł “Najlepszego Obywatela Korporacyjnego Sri Lanki“ – nagrody od Cejlońskiej Izby Gospodarczej. Z wieloma 
programami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, Hayleys odgrywa kluczową rolę w gospodarce Sri Lanki i 
z kilkoma swoimi firmami cieszy się wiodącą pozycją na świecie.

Haycarb PLC

Haycarb jest wiodącym światowym producentem węgla aktywowanego z łupin orzecha kokosowego. Uznany za innowacyjnego lidera w 
produkcji wysokiej jakości węgla aktywowanego o rocznej mocy przekraczającej 33000 ton gotowego produktu. Począwszy od 1973 roku, 
Haycarb był pionierem w aktywowaniu węgla z łupin orzecha kokosowego w rejonie Azji i szybko rozwinął reputację dostaw  
wysokiej jakości, eksportując do Europy i USA niemal natychmiast. Notowany na giełdzie w Kolombo, większość akcji posiada jego spółka 
dominująca, Grupa Hayleys. Koncentrując się na procesie kontroli jakości, firma opracowała doskonałe systemy monitorowania pieców, 
które zapewniają utrzymanie ścisłych parametrów oraz pozwalają na rozwój nowych produktów przy wykorzystaniu  
niestandardowych ustawień pieca. 

SIEDZIBA GŁÓWNA HAYCARB  Colombo, Sri Lanka SPÓŁKI ZALEŻNE HAYCARB  Eurocarb Products Ltd, Bristol, UK  Haymark, Houston, USA  
 Haycarb Holdings, Melbourne, Australia  Haylex, Tokyo, Japan ZAKŁADY PRODUKCYJNE WĘGLA AKTYWOWANEGO  Madampe, Sri Lanka 
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zrównoważony łańcuch dostaw, który jest otwarty i przejrzysty dla naszych klientów.

Certyfikaty posiadane przez Haycarb obejmują:

• Certyfikat ISO9001: 2008 (wszystkie fabryki)
• ISO 14001: 2004 (fabryki w Sri Lance)
• Certyfikat koszerności (fabryki w Sri Lance)
• Certyfikat Halal (fabryka w Indonezji)
• Certyfikat NSF (węgiel do uzdatniania wody)

Ponadto nasze węgle impregnowane srebrem są objęte rejestracją EPA (Agencji Ochrony Środowiska).

, Europejska spółka zależna firmy Haycarb plc, 
jest jednym z wiodących specjalistycznych dostawców 
węgla aktywowanego na rynku europejskim.
Skupiamy się na:

Rozbudowa
Ekspansja do Tajlandii nastąpiła w 1993 roku wraz z dodaniem zakładu produkcyjnego Carbokarn, a kolejna 
fabryka w Indonezji została dodana w 2005 roku. Druga fabryka na Sri Lance została dodana wraz z nabyciem 
zakładu Badalgama w 1996 roku. Od tego czasu, możliwości produkcyjne oraz systemy we wszystkich 
fabrykach zostały znacznie usprawnione, łańcuch dostaw surowca opracowany w celu objęcia całego regionu.

Recogen – fabryka węgla drzewnego
Haycarb posiada unikalną technologię do produkcji surowca węgla drzewnego poprzez projekt Recogen. Jest 
to nowoczesny zakład przemysłowy węgla aktywowanego w Sri Lance, a proces jego produkcji zapewnia, że   
lotne gazy organiczne nie są uwalniane do atmosfery. Gazy te są natomiast zbierane i spalane w celu 

Hayleys
Hayleys pierwotnie rozpoczęła swoją działalność w portowym mieście Galle na południu Sri Lanki w 1878 roku. Stało się spółką 
publiczną w 1954 roku i jest obecnie jednym z największych i najbardziej znanych koncernów w Sri Lance, z operacjami obejmującymi 
cały świat. Bogate portfolio związane z transportem, rolnictwem, produkcją włókien, gumy, węgla aktywowanego, środków chemicznych, 
upraw, produktów konsumenckich, hotelami i kurortami, wytwarzaniem energii, razem powodują, że Hayleys plc jest odpowiedzialny za 
ponad 2% przychodów z eksportu na Sri Lance. Z niezrównaną reputacją w społeczności korporacyjnej Sri Lanki, firma zdobyła 4 razy w 
ciągu ostatniej dekady tytuł “Najlepszego Obywatela Korporacyjnego Sri Lanki“ – nagrody od Cejlońskiej Izby Gospodarczej. Z wieloma 
programami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, Hayleys odgrywa kluczową rolę w gospodarce Sri Lanki i 
z kilkoma swoimi firmami cieszy się wiodącą pozycją na świecie.

Haycarb PLC

Haycarb jest wiodącym światowym producentem węgla aktywowanego z łupin orzecha kokosowego. Uznany za innowacyjnego lidera w 
produkcji wysokiej jakości węgla aktywowanego o rocznej mocy przekraczającej 33000 ton gotowego produktu. Począwszy od 1973 roku, 
Haycarb był pionierem w aktywowaniu węgla z łupin orzecha kokosowego w rejonie Azji i szybko rozwinął reputację dostaw  
wysokiej jakości, eksportując do Europy i USA niemal natychmiast. Notowany na giełdzie w Kolombo, większość akcji posiada jego spółka 
dominująca, Grupa Hayleys. Koncentrując się na procesie kontroli jakości, firma opracowała doskonałe systemy monitorowania pieców, 
które zapewniają utrzymanie ścisłych parametrów oraz pozwalają na rozwój nowych produktów przy wykorzystaniu  
niestandardowych ustawień pieca. 

SIEDZIBA GŁÓWNA HAYCARB  Colombo, Sri Lanka SPÓŁKI ZALEŻNE HAYCARB  Eurocarb Products Ltd, Bristol, UK  Haymark, Houston, USA  
 Haycarb Holdings, Melbourne, Australia  Haylex, Tokyo, Japan ZAKŁADY PRODUKCYJNE WĘGLA AKTYWOWANEGO  Madampe, Sri Lanka 

    Badalgama, Sri Lanka  Chonburi, Thailand  Bitung, Indonesia      Shizuka, Thailand       Palu, Indonesia       
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Przed dokonaniem zakupu, proszę potwierdzić specyfikację konkretnego gatunku węgla z lokalnym przedstawicielem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie produktu 
przed jego zakupem, a Eurocarb nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności do konkretnego zastosowania. Mokry węgiel selektywnie usuwa tlen z powietrza. Należy zachować środki 
ostrożności podczas wchodzenia do nawet częściowo ograniczonych przestrzeni zawierających węgiel, w których zawartość tlenu może zostać zubożona do niebezpiecznych poziomów. 

PURE, EFFECTIVE, SUSTAINABLE

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA NASZYCH PRODUKTÓW TO:

• Odzyskiwanie złota
• Uzdatnianie wody, w tym oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej
• Respiratory i inny sprzęt ochrony osobistej
• Systemy ochrony zbiorowej
• Produkcja napojów
• Produkcja żywności
• Odzyskiwanie rozpuszczalników
• Oczyszczanie biogazu
• Kabinowe filtry samochodowe
• Filtry papierosowe
• Filtry do wyciągów laboratoryjnych
• Filtracja powietrza w pomieszczeniach
• Oczyszczanie spalin
• Usuwanie zapachów z kanalizacji
• Akwaria
• Węgle do farmaceutycznego zastosowania zgodne z Farmakopea 
• (kodeks apteczny)
• Suplementy diety
• Elektrody do superkondensatorów oraz baterii o dużych pojemnościach

CZYSTY, SKUTECZNY, ZRÓWNOWAŻONY Eurocarb Products Ltd | Siedziba w Anglii i Walii | Numer rejestracyjny firmy: 2040658 | Numer VAT: GB 425 1714 74
Eurocarb Products Ltd, Haycarb PLC oraz Hayleys PLC posiadają certyfikat ISO 9001.

Rejestracja w systemie REACH 
Węgiel aktywowany - Szkielet o wysokiej gęstości; Nr rejestracyjny: 01-2119488894-16-0010
Węgiel aktywowany - Szkielet o niskiej gęstości; Nr rejestracyjny: 01-2119488716-22-0005

Hayleys Group
No. 400, Deans Rd
Colombo-10
Sri Lanka
E: info@cau.hayleys.com
W: www.hayleys.com

Haycarb PLC
No. 400, Deans Rd
Colombo-10
Sri Lanka
E: haycarb@haycarb.com
W: www.haycarb.com

www.eurocarb.com

Eurocarb Products Limited 
Unit 1 | Point 4 | Second Way | Avonmouth 
Bristol | BS11 8DF | Wielka Brytania

T: +44 (0)117 982 0333
F: +44 (0)117 982 9808
E: info@eurocarb.com

FOOD 
CHEMICALS 
CODEX 
(FCC) NEUTROC A R B 

ECO FRIENDLY ACTIVATED CARBON

REACH

COMPLIANCE

www.eurocarb.com

Quality
Management

ISO
9001Haycarb Activated Carbon grades that are 

Tested and Certified by NSF International 
against NSF/ANSI Standard 42 for material 

requirements only, are listed on:  

www.nsf.org/certified/DWTU

INNOWACYJNY WĘGIEL AKTYWOWANY

Europejska spółka 
zależna firmy

Rozwiązania węgla 
aktywowanego

LEPSZE ŻYCIE DZIĘKI WĘGLOWI“

“
INNOWACYJNY WĘGIEL AKTYWOWANY



Przed dokonaniem zakupu, proszę potwierdzić specyfikację konkretnego gatunku węgla z lokalnym przedstawicielem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie produktu 
przed jego zakupem, a Eurocarb nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności do konkretnego zastosowania. Mokry węgiel selektywnie usuwa tlen z powietrza. Należy zachować środki 
ostrożności podczas wchodzenia do nawet częściowo ograniczonych przestrzeni zawierających węgiel, w których zawartość tlenu może zostać zubożona do niebezpiecznych poziomów. 

PURE, EFFECTIVE, SUSTAINABLE

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA NASZYCH PRODUKTÓW TO:

• Odzyskiwanie złota
• Uzdatnianie wody, w tym oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej
• Respiratory i inny sprzęt ochrony osobistej
• Systemy ochrony zbiorowej
• Produkcja napojów
• Produkcja żywności
• Odzyskiwanie rozpuszczalników
• Oczyszczanie biogazu
• Kabinowe filtry samochodowe
• Filtry papierosowe
• Filtry do wyciągów laboratoryjnych
• Filtracja powietrza w pomieszczeniach
• Oczyszczanie spalin
• Usuwanie zapachów z kanalizacji
• Akwaria
• Węgle do farmaceutycznego zastosowania zgodne z Farmakopea 
• (kodeks apteczny)
• Suplementy diety
• Elektrody do superkondensatorów oraz baterii o dużych pojemnościach

CZYSTY, SKUTECZNY, ZRÓWNOWAŻONY Eurocarb Products Ltd | Siedziba w Anglii i Walii | Numer rejestracyjny firmy: 2040658 | Numer VAT: GB 425 1714 74
Eurocarb Products Ltd, Haycarb PLC oraz Hayleys PLC posiadają certyfikat ISO 9001.

Rejestracja w systemie REACH 
Węgiel aktywowany - Szkielet o wysokiej gęstości; Nr rejestracyjny: 01-2119488894-16-0010
Węgiel aktywowany - Szkielet o niskiej gęstości; Nr rejestracyjny: 01-2119488716-22-0005

Hayleys Group
No. 400, Deans Rd
Colombo-10
Sri Lanka
E: info@cau.hayleys.com
W: www.hayleys.com

Haycarb PLC
No. 400, Deans Rd
Colombo-10
Sri Lanka
E: haycarb@haycarb.com
W: www.haycarb.com

www.eurocarb.com

Eurocarb Products Limited 
Unit 1 | Point 4 | Second Way | Avonmouth 
Bristol | BS11 8DF | Wielka Brytania

T: +44 (0)117 982 0333
F: +44 (0)117 982 9808
E: info@eurocarb.com

FOOD 
CHEMICALS 
CODEX 
(FCC) NEUTROC A R B 

ECO FRIENDLY ACTIVATED CARBON

REACH

COMPLIANCE

www.eurocarb.com

Quality
Management

ISO
9001Haycarb Activated Carbon grades that are 

Tested and Certified by NSF International 
against NSF/ANSI Standard 42 for material 

requirements only, are listed on:  

www.nsf.org/certified/DWTU

INNOWACYJNY WĘGIEL AKTYWOWANY

Europejska spółka 
zależna firmy

Rozwiązania węgla 
aktywowanego

LEPSZE ŻYCIE DZIĘKI WĘGLOWI“

“
INNOWACYJNY WĘGIEL AKTYWOWANY


